
Załącznik
do Uchwały Nr 36/2015
Zarządu BS Lipsko
z dnia 16 grudnia 2015 r.

zm. Uchwałą Nr 16/2017 Zarządu BS z 
dn. 26-04-2017 r.

zm. Uchwałą Nr 35/2017 Zarządu BS z 
dn. 29-06-2017 r.

zm. Uchwałą Nr 40/2018 Zarządu BS z 
dn. 25-09-2018 r.

zm. Uchwałą Nr 5/2019 Zarządu BS z 
dn. 8-01-2019 r.

TABELA  STAWEK  OPROCENTOWANIA

OBOWIĄZUJĄCYCH  W  BANKU  SPÓŁDZIELCZYM  W  LIPSKU
OD  DNIA 10-01-2019 r.

Produkty dla klientów instytucjonalnych

Konto AGRO

- bieżące i pomocnicze 0,00%

Konto bieżące

- bieżące i pomocnicze 0,00%

Depozyty terminowe (oprocentowanie w stosunku rocznym)

 Stopa stała

1 tygodniowe 0,15%

2 tygodniowe 0,25%

3 tygodniowe 0,35%

1 miesięczne 0,45%

Stopa zmienna

2 miesięczne 0,70%

3 miesięczne 0,80%

6 miesięczne 1,00%

9 miesięczne 1,10%

12 miesięczne 1,20%

Wysokość granicznej kwoty wkładu do negocjacji wynosi nie mniej niż 100.000 zł.
Oprocentowanie rachunków i depozytów terminowych określane jest w stosunku rocznym.



Produkty dla klientów instytucjonalnych w walutach

Konto AGRO

- bieżące i pomocnicze 0,00%

Konto bieżące

- bieżące i pomocnicze 0,00%

Kredyt inwestycyjny

Oprocentowanie zmienne Dla kredytów udzielonych 6,00%
ustalane przez Zarząd BS                        przed 25-07-2017 r.

 Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M plus stała marża banku 4,50 p.p.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Oprocentowanie zmienne Dla kredytów udzielonych 6,00%
ustalane przez Zarząd BS                     przed 25-07-2017 r.

Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M plus stała marża banku 4,50 p.p.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Oprocentowanie zmienne Dla kredytów udzielonych 6,00%
ustalane przez Zarząd BS                        przed 25-07-2017 r.

Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M plus stała marża banku 4,50 p.p.

Kredyt inwestycyjny Agro (dla rolników)

Oprocentowanie zmienne Dla kredytów udzielonych 6,00%
ustalane przez Zarząd BS                        przed 25-07-2017 r.

 Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M plus stała marża banku 4,50 p.p.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Agro (dla rolników)

Oprocentowanie zmienne
Ustalane przez Zarząd BS

Dla kredytów udzielonych
przed 25-07-2017 r.

8,00%

Oprocentowanie zmienne
Dla kredytów udzielonych

od 25-07-2017
do 25-09-2018

WIBOR 3M plus stała
marża Banku 6,50 p.p.

Oprocentowanie zmienne
Dla kredytów udzielonych 

po 25-09-2018
WIBOR 3M plus stała marża

Banku 4,50 p.p.
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Kredyt gospodarski w rachunku kredytowym Agro (dla rolników)

Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M plus stała marża Banku

6,50 p.p.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym Agro (dla rolników)

Oprocentowanie zmienne Dla kredytów udzielonych 8,00%
ustalane przez Zarząd BS                        przed 25-07-2017 r.

 Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M plus stała marża banku 6,50 p.p.

Kredyt obrotowy klęskowy Agro na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych

Oprocentowanie zmienne Dla kredytów udzielonych 4,50%
ustalane przez Zarząd BS                   przed 25-07-2017 r.

 Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M plus stała marża banku 3,00 p.p.

Kredyt konsolidacyjny dla klientów instytucjonalnych

Oprocentowanie zmienne Dla kredytów udzielonych 
ustalane przez Zarząd BS                     przed 25-07-2017 r.

             6,50%

     Oprocentowanie zmienne stopa WIBOR 3M plus stała marża 5,00 p.p.

Kredyt dla JST

Oprocentowanie zmienne

WIBOR 3M plus marża banku ustalona w wyniku negocjacji: minimum 0,50 p.p.

Kredyt Unijny

Oprocentowanie zmienne Dla kredytów udzielonych 5,50%
ustalane przez Zarząd BS                        przed 25-07-2017 r.

Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M plus stała marża banku 4,00 p.p.

Pozostałe zasady dotyczące oprocentowania kredytów

Oprocentowanie zależne od stawki WIBOR 3M ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu kalendarzowym,
poprzedzającym miesiąc  naliczania  odsetek;  oprocentowanie  kredytu  ulega zmianie  z  dniem
rozpoczęcia kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Należności przeterminowane - oprocentowanie zmienne równe dwukrotności wysokości odsetek
ustawowych za opóźnienie. Od 1 lutego 2016 roku wysokość maksymalnych odsetek za opóź-
nienie wynosi 14,00%
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Maksymalna wysokość oprocentowania kredytów nie może w stosunku rocznym przekroczyć
dwukrotności wysokości odsetek ustawowych.

Jeżeli wysokość odsetek wynikających z umowy przekracza wysokość maksymalnych odsetek
ustawowych należą się maksymalne odsetki ustawowe. Od 1 lutego 2016 roku wysokość mak-
symalnych odsetek ustawowych wynosi 10,00%.

Oprocentowanie kredytów i pożyczek określane jest w stosunku rocznym.

Wysokość granicznej kwoty kredytu do negocjacji wynosi nie mniej niż 50.000 zł.
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Produkty dla klientów indywidualnych

Konta oszczędnościowe

- rachunki oszczędnościowo–rozliczeniowe
- a’vista

0,00%
0,00%

Lokaty progresywne

za pierwszy okres 3-miesięczny 1,00%

za drugi okres 3-miesięczny 1,15%

za trzeci okres 3-miesięczny 1,25%

za czwarty okres 3-miesięczny  1,70%*

*efektywna roczna stopa procentowa 1,28% 

Depozyty terminowe

 Stopa zmienna

1 miesięczne 1,00%

3 miesięczne 1,10%

6 miesięczne 1,20%

9 miesięczne 1,30%

12 miesięczne 1,40%

Wysokość granicznej kwoty wkładu do negocjacji wynosi nie mniej niż 100.000 zł.
Oprocentowanie rachunków, lokat i  depozytów terminowych określane jest w stosunku rocz-
nym.

Produkty dla klientów indywidualnych w walutach

Konta oszczędnościowe

- rachunki oszczędnościowe 0,00%

Kredyt gotówkowy

Oprocentowanie zmienne Dla kredytów udzielonych 
ustalane przez Zarząd BS                    przed 25-07-2017 r.

               9,80%

Oprocentowanie zmienne WIBOR 12M plus stała marża banku 8,00 p.p.

Kredyt odnawialny w ROR

Oprocentowanie zmienne Dla kredytów udzielonych          9,80%
ustalane przez Zarząd BS                    przed 25-07-2017 r.

Oprocentowanie zmienne WIBOR 12M plus stała marża banku 8,00 p.p.
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Kredyt konsolidacyjny

Oprocentowanie zmienne Dla kredytów udzielonych
ustalane przez Zarząd BS                    przed 25-07-2017 r.

             8,50%

     Oprocentowanie zmienne stopa WIBOR 3M plus stała marża 7,00 p.p.

Kredyt mieszkaniowy

Oprocentowanie zmienne Dla kredytów udzielonych 5,50%
ustalane przez Zarząd BS                   przed 25-07-2017 r.

Oprocentowanie zmienne stopa WIBOR 3M plus stała marża 3,20 p.p.

Pożyczka hipoteczna

Oprocentowanie zmienne Dla kredytów udzielonych 6,50%
ustalane przez Zarząd BS                   przed 25-07-2017 r.

Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M plus stała marża 4,90 p.p.

Pozostałe zasady dotyczące oprocentowania kredytów

Oprocentowanie zależne od stawki  WIBOR 3M ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu kalendarzowym,
poprzedzającym miesiąc  naliczania  odsetek;  oprocentowanie  kredytu  ulega zmianie  z  dniem
rozpoczęcia kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Stawka bazowa  WIBOR 12M obliczona z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku,  jako
średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok nali-
czania odsetek. Zmiana oprocentowania wyliczanego w oparciu o stawkę bazową WIBOR 12M
następuje z dniem 1 lutego.

Należności przeterminowane - oprocentowanie zmienne równe dwukrotności wysokości odsetek
ustawowych za opóźnienie. Od 1 lutego 2016 roku wysokość maksymalnych odsetek za opóź-
nienie wynosi 14,00%

Maksymalna wysokość oprocentowania kredytów nie może w stosunku rocznym przekroczyć
dwukrotności wysokości odsetek ustawowych.

Jeżeli wysokość odsetek wynikających z umowy przekracza wysokość maksymalnych odsetek
ustawowych należą się maksymalne odsetki ustawowe. Od 1 lutego 2016 roku wysokość mak-
symalnych odsetek ustawowych wynosi 10,00%.

Oprocentowanie kredytów i pożyczek określane jest w stosunku rocznym.

Wysokość granicznej kwoty kredytu do negocjacji wynosi nie mniej niż 100.000 zł. 
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